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"Órgão Superior de Deliberação Colegiado"

 ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 2016
Ata  da  Reunião  Extraordinária  nº  006/2016,  do  Conselho  Municipal  de
Previdência - CMP/IPAM, Órgão Superior de Deliberação Colegiado do Regime
Próprio de Previdência do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores
do Município de Porto Velho - RPPS/IPAM, realizada no dia sete de julho de
dois mil e dezesseis, às quinze horas, no auditório do RPPS/IPAM, endereço:
rua:  Lourenço Antônio  Pereira  Lima 2774,  Bairro:Embratel,  nesta  cidade  de
Porto Velho (Rondônia).  Reuniram-se os seguintes membros do CMP/IPAM:
Zenildo  de  Souza  Santos (Conselheiro  Eleito  Representante  dos  Servidores
Ativos - Presidente do CMP/IPAM); José Rocha de Albuquerque (Conselheiro
Representante da SEMPLA - Vice-Presidente do CMP/IPAM); Marcos Rezende
de  Castro (Conselheiro  Representante  da  SEMUSA -  Secretário  do  CMP);
Carlos  Dobbis (Conselheiro  Representante  da  PGM);  José  Maria  Miranda
Martins (Conselheiro Eleito Representante dos Servidores Ativos);  Cleodilson
Moraes de Medeiros (Conselheiro Representante  do IPAM); Gerson Trajano
dos  Santos (Conselheiro  Representante  da  SEMAD);  Francimar  Alves  de
Oliveira (Conselheiro  Eleito  Representante  dos  Servidores  Ativos);  Marcelo
Hagge Siqueira(Conselheiro  Representante  da  SEMFAZ);  Lúcia  Valéria  de
Lima  e  Silva  Moreira (Conselheira  -  Eleita  Representante  da  Câmara
Municipal  de  Porto  Velho);  Julieta  Feliciana  Pantoja (Representante  dos
Servidores  Inativos)  e  Gentil  Gomes  de  Castro  Filho (Conselheiro  Eleito
Representante  dos  Servidores  Ativos),  para  tratarem  da  seguinte  pauta:  1.
Apresentação  das  situações-problema  apresentadas  no  Fundo  de  Assistência
Médica  e  no  Fundo de  Previdência  do IPAM (elencadas  pelo  Presidente  do
CMP,  podendo  ser  acrescidas  outras  advindas  dos  Nobres  Conselheiros);  2.
Encaminhamentos  para  solução  dos  problemas  apresentados;  3.  Outras
deliberações referentes à fiscalização dos acordos firmados com os prestadores
de serviços na Assistência Médica; 4. Outros encaminhamentos.a reunião teve
início às quinze horas e três minutos, havendo quórum regimental, O Presidente
do  CMP iniciou  a  reunião  comentando  sobre  as  providências  tomadas  pelo
grupo de servidores que foram a Brasília com o intuito de tentar regularizar a
renovação do CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária, que constava
pendência devido ao desenquadramento das aplicações no Fundo Ipiranga, nos
reunimos com os representantes do Ministério da Previdência que nos receberam
com  a  maior  cordialidade,  explicamos  todos  os  fatos  que  levaram  a  esta
irregularidade, deixando bem claro que o fato ocorrido não foi ocasionado pelo
IPAM,  e  sim  pela  saída  de  outros  cotistas  do  mesmo  fundo,  e  que  com  a
redistribuição  de  cotas  o  IPAM  aumentou  a  sua  participação  no  fundo,  foi
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mencionado também que em nenhum momento o IPAM pensou em entrar com
uma Medida Judicial para garantir a renovação, o que estamos pleiteando é que
o Ministério da Previdência reveja a sua decisão da não renovação, e que nos dê
a  solução  para  que  nós  não  tenhamos  o  prejuízo  do  resgate  imediato  e  o
pagamento  da  multa.  Ficou  acertado  que  produziríamos  outro  documento,
solicitando uma nova análise  do pleito  e  que tão logo este  documento fosse
entregue,  o  MPS  faria  sua  análise  o  mais  breve  possível.  Então  a  equipe
solicitou uma sala  com computador  e  impressora e  passamos a  produzir,  ali
mesmo, um documento constando todos os nossos argumentos e solicitando uma
nova analise, documento este protocolado no mesmo dia, ao qual estamos no
aguardo da decisão. Sobre o cálculo atuarial, o Presidente do CMP relatou que
após a sua visita ao Escritório da ETAA ficou acertado que o IPAM enviaria os
dados que faltavam para a conclusão dos trabalhos de cálculo atuarial, liguei no
escritório em busca de novas informações e fiquei surpreso com a notícia de que
os dados enviados foram incorretos, de imediato liguei no CPD do IPAM e fui
informado que estavam refazendo e que enviariam o mais breve possível, pedi
mais celeridade, precisamos urgentemente destes cálculos para regularizar nossa
situação  da  alíquota  patronal,  cujo  cálculo  estava  sob  a  responsabilidade  da
Caixa  Econômica  Federal.  Passamos  então  aos  assuntos  de  pauta,  foram
entregues  aos  conselheiros  a  cópia  da  solicitação  imediata  da  separação  do
CNPJ dos Fundos de Assistência à Saúde e do Fundo de Previdência, mas que
até o momento não obtivemos uma resposta. O Presidente do CMP relata que
em Brasília, foi relatado de forma informal que o recursos da multa do PASEP
foi  negado,  fato  este  que  preocupa,  principalmente  porque  o  Fundo  de
Assistência à Saúde poderá não ter recursos para quitar esta multa e corremos o
risco deste valor ser retirado do Fundo de Previdência. Foi relatado o problema
de como é  feita  a  conferência  do  Elemento  Moderados,  sendo sugerido que
pelos  problemas  apresentados,  que  o  gestor  substitua  os  servidores  lotados
naquela  divisão,  e  que  realize  uma  força  tarefa  para  atualizar  os  processos
pendentes,  que a PROGER dê seqüência  na cobrança judicial  dos servidores
comissionados sem vínculo, para que isso não se transforme em renúncia de
receitas; que a Auditoria externa seja mais atuante, foi perguntado se houve a
exoneração de auditores, conforme pedido do Prefeito, mas ninguém soube dar
uma resposta, mas que é necessário a atuação dos auditores para o cumprimento
das metas dos novos acordos firmados, sobre a Auditoria Interna o Presidente do
CMP achou  estranho  que  em  todos  os  relatórios  de  auditoria,  em  nenhum
momento, foram apontadas estas irregularidades orçamentárias e financeiras do
Fundo de Assistência à Saúde, e que isso pode implicar na Prestação de Contas
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enviadas  ao  TCE-RO,  e  que  este  Conselho  já  solicitou  por  diversas  que  os
relatórios quadrimestrais  sejam apresentados ao CMP, fato este  que não está
acontecendo. Da mesma forma, também foram solicitados os números referentes
à redução dos gastos com Despesas Administrativas, também comentadas pelo
Prefeito, mas que até o momento não foram apresentadas, precisamos fechar o
pacote de metas à serem atendidas, precisamos saber mês a mês se a receita está
dando  para  cobrir  nossas  despesas,  onde  estamos  acertando  e  onde  estamos
errando, para irmos ajustando até o final do ano. Precisamos controlar mais os
repasses das secretarias, para que sejam na mesma data e que não prejudiquem o
cronograma  de  pagamento  dos  fornecedores  e  prestadores  de  serviços.  Foi
solicitada a Folha de Pagamento dos servidores do IPAM, pagas com os recursos
do  Fundo  de  Assistência  à  Saúde  e  do  Fundo  de  Previdência,  neste  caso  a
preocupação é com algumas incorporações nos vencimentos dos servidores, foi
questionada a legalidade, e quando a GPE - Produtividade, que este conselho
havia  deliberado  sobre  a  transformação  em  Vantagem  Pessoal,  pelo  tempo
mínimo de cinco anos, para aqueles que já recebiam, sem nenhum aumento na
folha. Sobre o controle na liberação de procedimentos e no controle de titulares
de  dependentes  legais,  foi  sugerido  a  criação  de  uma  senha  máster,  onde
somente  o  responsável  pelo  Cadastro  poderia  inserir  e  excluir  titulares  e
dependentes, hoje muitos servidores do IPAM possuem  acesso a este serviço, o
que dificulta o controle, passaremos esta idéia ao Diretor-Presidente do IPAM
para providências. Que é necessário que o IPAM defina uma data-base para que
os  prestadores  de  serviços  e  fornecedores  entreguem  um  relatório  com  as
despesas do mês, funcionaria como uma previsão de despesas para subsidiar o
Financeiro  no  acompanhamento  das  despesas.  Que  as  GLOSAS  de  anos
anteriores somente sejam pagas via judicial e não administrativamente, e que
somente  em dois  mil  e  dezessete  retornem com estes  pagamentos  para  não
atrapalhar  nosso  planejamento.  Que  precisamos  urgentemente  regulamentar
nossa alíquota patronal e nosso percentual de taxa de administração, levando em
conta os recursos disponíveis em caixa, que podem ser diluídos no auxílio à este
novo percentual pretendido. Como alerta, devemos notificar a Coordenadoria de
Previdência para que proceda a revisão de todas as aposentadorias por invalidez,
de forma periódica, conforme determina a Lei, que seja entregue aos servidores,
anualmente, seus extratos de contribuição. Que sejam encaminhados à este CMP
relatórios atuais da atuação da COMPREV e que sejam finalizados de forma
imediata o cadastramento do servidores no SIPREV como forma de tornar nosso
cálculo atuarial  mais  preciso.  Que sejam repassados os valores devidos pelo
Grupo  II  referentes  à  Taxa  de  Administração,  precisamos  regularizar  esta
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situação imediatamente. Sobre o ítem 2 da pauta, sobre os assuntos tratados, já
foram  deliberados  os  encaminhamentos,  sobre  a  fiscalização  dos  acordos
firmados, ficou deliberado que convocaremos a Coordenadoria de Assistência
Médica  para  que  tenhamos  um  parâmetro  de  gastos  mensais  para
acompanhamento por  parte  deste  CMP.  A reunião foi  encerrada  às  dezesseis
horas  e  vinte  e  cinco  minutos,  e  EU  ÊNILA LACERDA,  SecretáriA do
CMP/IPAM, lavro a presente ATA, que após lida e aprovada será assinada por
mim  e  pelos  demais  membros  deste  Conselho  Municipal  de  Previdência  -
CMP/IPAM. Porto Velho (RO), 07 de julho de 2016.

ZENILDO DE SOUZA SANTOS ____________________________________
Presidente do CMP/IPAM

JOSÉ ROCHA DE ALBUQUERQUE________________________________
Vice-Presidente do CMP/IPAM

MARCOS REZENDE DE CASTRO_________________________________
Conselheiro-Secretário do CMP/IPAM

CARLOS DOBBIS________________________________________________
Conselheiro Representante da PGM

MARCELO HAGGE SIQUEIRA____________________________________
Conselheiro Representante da SEMFAZ (Secretaria Municipal de Fazenda)

CLEODILSON MORAES DE MEDEIROS___________________________
Conselheiro Representante do IPAM (Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores do Município de Porto Velho)

GERSON TRAJANO DOS SANTOS_________________________________
Conselheiro Representante da SEMAD (Secretaria Municipal de Administração)

FRANCIMAR ALVES DE OLIVEIRA_______________________________
Conselheiro Eleito Representante dos Servidores Ativos

GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO______________________________
Conselheiro Eleito Representante dos Servidores Ativos
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JULIETA FELICIANA PANTOJA___________________________________
Conselheira Eleita Representante dos Servidores Inativos

JOSÉ MARIA MIRANDA MARTINS________________________________
Conselheiro Eleito Representante dos Servidores Ativos

LÚCIA VALÉRIA DE LIMA E SILVA MOREIRA_____________________
Conselheiro Eleita Representante da Câmara dos Vereadores
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